
 
 

1 
 

Directie Voeding, 
Gezondheidsbescherming 
en Preventie 
 
Regulier Overleg Warenwet 
 

Bezoekadres 
Parnassusplein 5 
2511VX Den Haag 
T 070 340 7911 
F 070 340 5554 
www.rijksoverheid.nl 
 
 
Dossierhouder 
Marieke Kunst 
m.kunst@minvws.nl 
T 06 1133 1596 
 
 
Ons kenmerk 
Verslag CWG 669/2009 d.d. 
30 september 2016 
 
 
Secretariaat ROW 
_dienstpostbusROW-
EU@minvws.nl 
 
www.row-minvws.nl 
 

 

 
 
 
 
 
> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ  Den Haag 
                                                                                                                                       
 
 
Verslag van de vergadering van de EG-Commissiewerkgroep voor 
uitvoeringsmaatregelen voor Verordening 882/2004 artikel 15.5 
 
Datum  : 30 september 2016 
 
Commissie : George Balkamos  
   Mauro Tomasi 
  
Ned.Delegatie : Sjaak Blaak (NVWA) 
    
 
 
Samenvatting 
 
In de vergadering is gesproken over de 25ste herziening van bijlage I van 
verordening 669/2009. Per 1 januari 2017 zijn de volgende wijzigingen van kracht: 
 
Nieuw op de lijst 

 Bolivia – Grondnoten en afgeleide producten (food en feed) – Aflatoxine 
(50% controlefrequentie) 

 Oeganda – Sesamzaad (food) – Salmonella (50%)  
 Benin – ananas (food) – Pesticide residuen (20%) 
 Egypte – druiven (food) – Pesticide residuen (20%) 
 Turkije – granaatappel (food) – Pesticide residuen (20%)  
 Oeganda – aubergine (food) – Pesticide residuen (20%)  

 
Verandering van controlefrequentie 

 Verenigde Staten – Pistaches – Aflatoxins (van 20% naar 10%) 
 Vietnam – Dragon fruit – Pesticide residuen (van 20% naar 10%) 
 Turkije – Limoenen – Pesticide residuen (verhoogd van 10 naar 20%) 

 
 
Agenda 
 
1. Nieuwe producten in bijlage I van Verordening 669/2009 
De voorzitter, Georgios Balkamos, opent de vergadering  met de mededeling dat 
het zijn laatste vergadering als voorzitter van de 669 werkgroep wordt. 
 
De Commissie heeft zes verschillende voorstellen gedaan voor opname in bijlage I. 
Naar aanleiding van de voorstellen is er door de werkgroep gediscussieerd over de 
voorwaarde van plaatsing, verwijdering en aanpassing van de bijlage zoals 
omschreven in artikel 2 van de verordening met als uitkomst te wachten tot de 
nieuwe controle verordening een feit is. Uiteindelijk worden door de werkgroep vijf 
voorstellen aangenomen voor opname in de lijst en een extra voorstel dat door 
een van de lidstaten is gedaan (zie hierboven in de samenvatting welke producten 
in de lijst zijn opgenomen). 
 
 
De werkgroep heeft besloten het voorstel van aflatoxine in maïs en maïsmeel uit 
Servië niet op te nemen omdat er een aantal praktische problemen spelen. 
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Relevante lidstaten zullen indien nodig worden benaderd om extra informatie te 
verzamelen (bijv. handelsvolumes, vervoermiddelen, de gemiddelde partij grootte 
en de verwachte problemen in het geval van de lijst). 
 
De Commissie deelt mee dat grondnoten en afgeleide producten uit Zuid-Afrika 
(aflatoxinen) in het verleden al op de lijst hebben gestaan. In overeenstemming 
met wat recent werd besloten voor soortgelijke gevallen, werd dit product niet 
voorgesteld voor opname op de lijst, maar wordt gekeken of ze opgenomen 
kunnen worden in verordening 884/2014. De Commissie verzoekt de lidstaten om 
zoveel mogelijk relevante informatie over dit product door te geven. 
 
Naar aanleiding van de bemonstering van Sesamzaad uit Oeganda heeft Nederland 
de commissie gevraagd bij de werkgroep microbiologie aan te dringen op een meer 
representatieve wijze van monstername dan in de huidige wetgeving beschreven 
is. 
 
 
2. 25ste herziening van bijlage I van Verordening 669/2009 
Bespreking van de huidige producten op de lijst heeft de volgende wijzigingen 
opgeleverd: 
 Verenigde Staten – Pistaches op Aflatoxins - controlefrequentie verlaagd van 

20% naar 10% 
 Vietnam – Dragon fruit op Pesticide residuen – controlefrequentie verlaagd 

van 20% naar 10% 
 Turkije – Limoenen op Pesticide residuen – controlefrequentie verhoogd van 

10 naar 20% 
 
 
3. Stand van zaken herziening controleverordening 
In de middag is er een presentatie over de nieuwe controleverordening door 
Gudrun Gallhof. De informatie is met de nodige voorbehoud. Planning is dat eind 
2016 de tweede lezing is van het EP en dat in het eerste kwartaal 2017 de 
verordening officieel gepubliceerd kan worden in The Official Journal of the 
European Union. De Verordening zal dan van toepassing zijn 3 jaar later in 2020. 
De planning voor de uitvoeringsverordeningen en gedelegeerde handelingen is nog 
niet heel specifiek. 
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